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Информацията в тази рубрика е непълна! Целта ни е да Ви запознаем с новите продукти, които
влизат на българския пазар. За изчерпателна информация търсете кратките характеристики!

Допълнителна информация: страница на ИАЛ – www.bda.bg;
страница на Европейската агенция по лекарствата – www.ema.europa.eu

N05AX12 ARIPIPA / АРИПИПА

Състав: Всяка таблетка съдържа 15 mg арипипразол
(aripiprazole). Помощни в-ва: 58,01 mg лактоза в таблетка, Ца-
ревично нишесте, Микрокристална целулоза, Хидроксипропил-
целулоза, Магнезиев стеарат, Кросповидон, Колоиден силициев
диоксид, Жълт железен оксид (Е172).

Показания: Арипипа е показан за лечение на шизофрения при
възрастни и юноши на и над 15 години; Арипипа е показан за
лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно
афективно разстройство и за предотвратяване на нови ма-
нийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от
манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от
лечение с арипипразол; Арипипа е показан за лечение до 12 сед-
мици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно
афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.

Дозировка и начин на приложение: Арипипа таблетки са за пе-
рорално приложение.
Възрастни: Шизофрения: препоръчваната начална дневна доза
Арипипа е 10 mg или 15 mg, с поддържаща дневна доза 15 mg,
приета веднъж дневно, независимо от храненето. Арипипа е
ефективен при доза варираща от 10 mg до 30 mg дневно. Не е
наблюдавана повишена ефективност при дози по-високи от
препоръчваната дневна доза от 15 mg въпреки, че при отделни
пациенти по-високи дози може да са от полза. Максималната
дневна доза не трябва да надвишава 30 mg.
Манийни епизоди при биполярно афективно разстройство
тип I: препоръчваната начална доза Арипипа е 15 mg, приложе-
на веднъж дневно, независимо от храненето, като монотера-
пия или комбинирана терапия. При някои пациенти по-високи
дози може да са от полза. Максималната дневна доза не тряб-
ва да надвишава 30 mg.
Предотвратяване на рецидиви на манийни епизоди при бипо-
лярно афективно разстройство: за предотвратяване на нови
манийни епизоди при пациенти, приемали арипипразол като мо-
нотерапия или комбинирана терапия, лечението продължава в
същата доза. Промени в дневната дозировка, вкл. намаляване
на дозата, трябва да се обмислят в зависимост от клинично-
то състояние.
Педиатрична популация: Шизофрения при юноши на и над 15
години: препоръчваната доза на Арипипразол е 10 mg/дневно,
приложена веднъж дневно, независимо от храненето. Лечение-
то започва с доза от 2 mg (с Арипипа перорален разтвор 1
mg/ml) в продължение на 2 дни, титрирана до 5 mg за още 2
дни за достигане на препоръчителната дневна доза от 10 mg.
При необходимост, последващо увеличение на дозите, трябва
да се направи със стъпки от 5 mg, без да се надвишава макси-
малната дневна доза от 30 mg. Арипипа е ефикасен при дози
от 10 до 30 mg/дневно. Не е наблюдавана увеличена ефикасност
при дневни дози по-високи от 10 mg, въпреки че някои пациенти
може да се повлияят благоприятно от по-високите дози.

Арипипа не се препоръчва за пациенти с шизофрения на въз-
раст под 15 години, поради липса на данни за ефикасност и бе-
зопасност.
Манийни епизоди при биполярно афективно разстройство
mun ђ при юноши на и над 13 години: Препоръчителната доза
Арипипа е 10 mg приета веднъж дневно, независимо от хране-
нето. Лечението трябва да започне с 2 mg (Арипипа перорален
р-р 1 mg/ml) за 2 дни, титрира се до 5 mg за още 2 дни, за да
се достигне препоръчителната дневна доза от 10 mg.
Продължителността на лечението трябва да е минималната
необходима за контрол на симптомите без да надвишава 12
седмици. Не се наблюдава повишаване на ефикасността при
дози по-високи от 10 mg дневно, а дневна доза от 30 mg се
свързва със съществено по-висока честота на нежеланите
лекарствени реакции вкл. екстрапирамидни събития, сомно-
лентност, отпадналост и увеличение на теглото. По тази
причина, дози по-високи от 10 mg дневно трябва да се прилагат
в изключителни случаи и при стриктно клинично наблюдение.
Съществува повишен риск от нежелани лекарствени реакции
свързани с арипипразол за по-младите пациенти. По тази при-
чина, Арипипа не трябва да се използва при пациенти под 13
години. Раздразнителност свързана с аутизъм: безопасност-
та и ефикасността на Арипипа при деца и юноши на възраст
до 18 години все още не са установени. Пациенти с чернод-
робно увреждане: Не се налага промяна на дозата при пациен-
ти с леко до умерено чернодробно нарушение. Няма достатъч-
но данни за препоръки относно режима на дозиране при пациен-
ти с тежко увреждане на черния дроб. При тези пациенти е не-
обходимо внимателно определяне на дозата. Въпреки това,
при пациентите с тежко чернодробно увреждане, максимална-
та дневна доза от 30 mg трябва да се прилага с повишено
внимание. Пациенти с бъбречно увреждане: Не се изисква про-
мяна на дозата при пациенти с бъбречно нарушение. Пациенти
в старческа възраст: Не е установена ефективността на
Арипипа за лечение на шизофрения и биполярно афективно раз-
стройство при пациенти на и над 65 годишна възраст. В ре-
зултат на по-голямата чувствителност на тази популация,
започването на лечение с по-ниски дози трябва да се има пред-
вид, в случаите когато това е клинично оправдано.
Адаптиране на дозата поради взаимодействия: В случай на
едновременна употреба на арипипразол с мощни инхибитори
на CYP3A4 или CYP2D6, дозата на арипипразол трябва да се ре-
дуцира. При спиране на лечението с инхибитори на CYP3A4 или
CYP2D6 (изваждането им от комбинираното лечение), дозата
на арипипразол трябва да се повиши. При едновременното при-
ложение на арипипразол с мощни индуктори на CYP3A4, дозата
на арипипразол трябва да се повиши. При спиране на лечението
с индуктори на CYP3A4 (изваждането им от комбинираното
лечение), дозата на арипипразол трябва да се понижи до оби-
чайната препоръчвана доза.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното
вещество или към някое от помощните вещества.
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Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
По време на антипсихотичното лечение, подобряването на
клиничното състояние на пациента може да отнеме от някол-
ко дни до няколко седмици, като през този период пациентите
трябва да бъдат под постоянно наблюдение. Особено внима-
ние за/при Суицидност; Сърдечно-съдови нарушения; Наруше-
ния на проводимостта; Тардивна дискинезия; Други екстрапи-
рамидни симптоми; Невролептичен малигнен синдром (NMS);
Гърчове; Възрастни пациенти с психоза свързана с деменция;
Повишена смъртност; Церебро-васкуларни нежелани реакции;
Хипергликемия и захарен диабет; Свръхчувствителност; Уве-
личаване на теглото; Дисфагия; Патологично влечение към ха-
зарта; Непоносимост към лактоза; Пациенти със съпътст-
ваш ADHD (синдром на хиперактивност с дефицит на внимани-
ето). За пълната информация прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други фор-
ми на взаимодействие: Поради своя алфа-адренергичен рецеп-
торен антагонизъм, арипипразол може да усили ефекта на ня-
кои антихипертензивни средства. Поради основния ефект на
арипипразол върху ЦНС, е необходимо повишено внимание при
употребата на арипипразол в комбинация с алкохол или други
лекарства действащи върху ЦНС, с потенциална възможност
за поява на нежелани лекарствени реакции, като седиране.
Трябва да се внимава много, ако арипипразол се прилага еднов-
ременно с лекарствени продукти, причиняващи удължаване на
QT или електролитен дисбаланс…. За пълната информация
прочетете КХП!

Фертилитет, бременност в кърмене: Този лекарствен про-
дукт не трябва да се прилага по време на бременност, освен в
случаите, когато очакваната полза ясно оправдава потенциал-
ния риск за плода. При новородени, изложени на антипсихотици
(вкл. арипипразол) през третия триместьр на бременността
има риск от нежелани лекарствени реакции, включващи екст-
рапирамидни симптоми и/или симптоми на отнемане след
раждането, които могат да варират по тежест и продължи-
телност. Затова, новородените трябва да бъдат внимател-
но мониторирани. Арипипразол се отделя в кърмата. Пациент-
ките трябва да бъдат съветвани да не кърмят по време на
лечението с арипипразол.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с маши-
ни: Както при другите антипсихотици, пациентите трябва да
бъдат с повишено внимание при работа с потенциално опасни
машини, вкл. превозни средства, докато не са напълно сигур-
ни, че лечението с арипипразол няма отрицателен ефект върху
изпълнението на тези дейности. При някои педиатрични паци-
енти с биполярно афективно разстройство тип I се наблюда-
ва повишена честота на сомнолентност и отпадналост.

Опаковка: Блистери от А1/А1 с по 10 или 14 таблетки са пос-
тавени в картонени кутии по 28 или 30 таблетки. Не всички
видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Ви-
сококачествените Лекарства АД, тел. 02/962 54 54

ВИТЕКС АГНУС /VITEX ANGUS
Хранителна добавка

Състав: Препоръчваната дневна доза от една капсула съдър-
жа: Стандартизиран екстракт от плод Витекс Агнус Кастус
(Vitex Agnus Castus) с 5% Витексин (Vitexin) - 100 mg / еквива-
лент – 1000 мг. сух плод/, антислепващ агент - магнезиев

стеарат и малтодекстрин / от естествен източник/. Със-
тавки на капсулата: желиращ агент-желатин.

Показания: Агнус кастус(Витекс) е билка, която благоприятно
влияе върху женския организъм. Препоръчва се като допълва-
що средство за поддържане на нормален хормонален баланс.
Хранителната добавка действа благоприятно при предменопа-
уза и менопауза. Благоприятно повлиява за доброто разполо-
жение в дните преди месечния цикъл. Подпомага за доброто
състояние на кожата.

Указания за употреба: Приемайте сутрин по една капсула с
чаша вода. За по добър ефект е желателен прием от два до
шест месеца.
Хранителната добавка не е подходяща при индивидуална непо-
носимост към съставните вещества. Да не се превишава
препоръчваната дневна доза. Хранителната добавка да не се
използва като заместител на разнообразното хранене.

Опаковка: 60 твърди желатинови капсули в опаковка.

Произведител: Ренифарма оперейшън ООД, за Буров ЕООД,
тел: 02 8519202

КОКИЧЕ МУЛТИВИТАМИНЕН СИРОП С
РАСТИТЕЛЕН ПРОБИОТИК GLB44
Хранителна добавка

Състав на флакон: Съдържание за препоръчвана дневна доза
от 10 ml (Възрастни и деца над 3 години): Витамини: Вита-
мин A (ретинилацетат) - 400 mcg RE, Витамин E (DL-алфа-то-
коферилацетат) - 5,5 mg б-TE, Витамин D3 (холекалциферол) -
2,5 mcg, Витамин B1 (тиаминхидрохлорид) - 0,5 mg, Витамин
B2 (рибофлавин) - 0,5 mg, Витамин B6 (пиридоксинхидрохлорид)
- 0,4 mg, Витамин B12 (цианокобаламин) - 0,8 mcg, Пантоте-
нова киселина (калциев D-пантотенат) - 2,5 mg,  Ниацин (нико-
тинамид) - 6 mg NE, Фолиева киселина - 75 mcg, Биотин (D-би-
отин) - 15 mcg; Минерали: Фосфор - 8 mg, Калций - 8 mg, Маг-
незий - 12,5 mg, Натрий - 5,9 mg; Микроелементи: Манган -
0,09 mg, Цинк - 0,94 mg. Помощни вещества: вода, захароза,
глюкозен сироп, портокалова есенция, сгъстител: ксантанова
гума, аромат: портокалово масло, подсладител: манитол,
консервант: натриев бензоат, регулатор на киселинност: ли-
монена киселина.

Съставна саше: Едно саше от 1,4 g съдържа: Лактобацилус-
булгарикус (Lactobacillusbulgaricus) GLB44 0,5 g, Витамин C (L-
аскорбинова киселина) 92,3 mg, пълнител (малтодекстрин),
антислепващ агент (магнезиев карбонат).

Предназначение: КОКИЧЕ е мултивитаминен сироп с расти-
телен пробиотик съдържащ специален щам
Lactobacillusbulgaricus GLB44 с доказано мощно действие, кой-
то е извлечен от цвят на кокиче и отгледан в сок от био зе-
ленчуци. Доказан мощен ефект при чревни инфекции и витами-
нен дефицит. Нормализира чревната флора и подсилва имуни-
тета след вирусни и бактериални инфекции, след и по време на
лечение с антибиотици. Не съдържа следи от лактоза, глутен,
соя или други алергени.

Препоръчвана дневна доза: Съдържанието на 1 саше КОКИЧЕ
се изсипва във флакон от 25 ml; Деца 1-3 години - 5 ml на ден, 2
пъти дневно по 2,5 ml, след консултация с лекар. Възрастни и
деца над 3 години - 10 ml на ден, 2 пъти дневно по 5 ml.
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Специални условия за употреба: Да се използва до 10 дни след
смесването със сашето! Да се разклаща преди употреба! Да
не се превишава препоръчваната дневна доза! Да не се използ-
ва като заместител на разнообразното хранене!  Продуктът
да се съхранява на място недостъпно за малки деца! При анти-
биотично лечение: между приема на антибиотика и КОКИЧЕ
Сироп трябва да има пауза от най-малко 4 часа. Съдържа заха-
ри подсладител.

Опаковка: Опаковка от 2 флакона х 25 ml  + 2 сашета х 1.4 g

Производител: Амброз Фарма ООД

Дистрибутор: Смарт Био ООД, тел. 02/8650426; smartbio.bg

КОСА – НОКТИ – КОЖА БУРОВ
Хранителна добавка

Състав: препоръчваната дневан доза от една капсула съдържа
биологичен калций /от сладководна перлена мида/ - 120 mg,
Цинк /цинков цитрат/ - 12 mg, Витамин Е / DL – бalfa – токофе-
рил ацетат/ - 10 mg б-TE, Хиалуронова киселина – 10 mg, Вита-
мин В6 /пиридоксин хидрохлорид/ - 6 mg, Витамин В7 – Биотин
(D - биотин) -150 mcg, Селен /L-селенометионин/ - 40 mcg, Ви-
тамин В9 - фолиева киселина / птероилмоноглутаминова кисе-
лина / - 30 mcg, Витамин В12 /цианкобаламин/ - 10 mcg и ан-
тислепващ агент – малтодекстрин /от естествен източ-
ник/. Съставки на капсулата: желиращ агент – желатин.

Предназначение: Действа благоприятно за поддържането на
нормалното състояние на косата, кожата и ноктите; Подпо-
мага за нормалния растеж на плътна и здрава коса; Допринася
за доброто състояние на кожата като я прави по-свежа, глад-
ка и еластична; Хиалуроновата киселина подкрепя естествена-
та хидратация на кожата на лицето и цялото тяло; За краси-
ви и здрави нокти.

Дозировка и начин на употреба: По 1 капсула дневно, след хра-
нене.

Специални предупреждения: Хранителната добавка не е подхо-
дяща при индивидуална непоносимост към съставните вещес-
тва. Хранителната добавка е със съдържание на сладководна
перлена мида. Да не се превишава препоръчваната дневна доза.
Хранителната добавка да не се използва като заместител на
разнообразното хранене.

Опаковка: 30 твърди желатинови капсули в опаковка

Производител: Ренифарма Оперейшън  ООД за Буров ЕООД,
тел: 02/ 851 92 02

N05BA06 LORAPAM/ЛОРАПАМ

Състав: Всяка таблетка ЛОРАПАМ 1 mg съдържа 1 mg лоразе-
пам (lorazepam). Помощни вещества: Лактоза монохидрат -
68.82 mg, Повидон К 30, Кросповидон Тип А, Царевично нишес-
те, Микрокристална целулоза Е460, Натриев нишестен глико-
лат, Полакрилин натрий, Магнезиев стеарат r572.

Показания: ЛОРАПАМ е предназначен за: Краткосрочно симп-
томатично лечение на тревожност и безсъние, причинено от
тревожност, при които тревожността е тежка, увреждаща
или, подлагаща лицето на сериозен дистрес; Премедикация

преди обща анестезия или преди леки хирургични процедури, из-
следвания или оперативно зъболечение.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение.
Дозата и продължителността на лечение трябва да бъдат ин-
дивидуализирани. Най-ниската ефективна доза трябва да бъде
предписана за възможно най-кратък период от време. Тъй ка-
то рискът от поява на симптоми на отнемане и непоноси-
мост е по-висок при внезапно преустановяване на приема се
препоръчва постепенно намаляване на дозата при всички паци-
енти. Максималната дневна доза от 4 mg не трябва да бъде
превишавана. Най-общо продължителността на лечение вари-
ра от няколко дни до 4 седмици, включително периода на нама-
ляване на дозата. Лечението не трябва да бъде удължавано
преди да се направи преоценка на необходимостта от продъл-
жаване на терапията. Ако дневната доза се приема като еди-
нична доза вечер, тя не трябва да бъде приемана на пълен
стомах. Поради забавено начало на действието и в зависи-
мост от продължителността на съня на следващия ден може
да се появи ефект на обезводняване, умора, главоболие, гадене,
затруднена концентрация, раздразнителност, чувствител-
ност към светлина и шум.
Възрастни: Тревожност: Началната доза е 0.5 mg 2-3 пъти
дневно, а поддържащата доза е до 2.5 mg дневно. Дневната
доза може да бъде разделена на 2-3 отделни дози, приемани
през деня, или може да бъде приета като единична доза вечер,
половин час преди лягане.
Безсъние, причинено от тревожност: Началната доза е 1 mg
преди лягане, а обичайната доза е 1 -2 mg преди лягане.
Премедикация преди хирургични процедури и оперативно зъбо-
лечение: 2 mg – 4 mg, един или два часа преди операцията.
Пациенти в старческа възраст и пациенти, страдащи от из-
тощение: Пациентите в старческа възраст и пациентите,
страдащи от изтощение, могат да отговорят на по-ниски
дози и половината или по-малко от половината от дозата при
възрастни може да е подходяща. Началната доза трябва да
бъде половината от препоръчителната доза при възрастни.
Началната доза трябва да се адаптира в зависимост от от-
говора и поносимостта на пациента.
Деца и юноши: Лоразепам не трябва да бъде прилаган при деца
и юноши под 18-годишна възраст, тъй като безопасността и
ефикасността при тази популация не са установени, с
изключение на индикациите, посочени по-долу. Деца на възраст
до 6 години: Деца под 6-годишна възраст не трябва да бъдат
лекувани с лоразепам.
Деца на възраст 6-12 години: Премедикация преди хирургични
процедури и оперативно зъболечение: дозата от 0.5 mg - 1 mg
или 0.05 mg / кг телесно тегло не трябва да бъде превишава-
на. Деца на възраст 13-18 години: Премедикация преди хирур-
гични процедури и оперативно зъболечение: 1-4 mg един или
два часа преди операцията.
Чернодробно увреждане: Употребата при пациенти с тежко
чернодробно увреждане е противопоказана. При пациенти с ле-
ко до умерено чернодробно увреждане може да са подходящи
по-ниски дози. Началната доза трябва да бъде 1/2 от препоръ-
чителната доза при възрастни. Клиничният отговор и поноси-
мостта при тези пациенти трябва да бъдат проследявани
отблизо, а дозата трябва да бъде адаптирана в съотвествие
с получените резултати.
Бъбречно увреждане: При пациенти с леко до умерено бъбречно
увреждане може да са подходящи по-ниски дози. Началната до-
за трябва да бъде 1/2 от препоръчителната доза при възрас-
тни. Клиничният отговор и поносимостта при тези пациенти
трябва да бъдат проследявани отблизо, а дозата трябва да
бъде адаптирана в съответствие с получените резултати.
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Противопоказания: Свръхчувствителност към активното
вещество, други бензодиазепини или към някое от помощните
вещества; Миастения гравис; Тежка дихателна недостатъч-
ност; Синдром на сънна апнея; Тежко чернодробно увреждане;
Анамнеза за продължителна злоупотреба да наркотици и/ или
алкохол.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Прочетете внимателно пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други фор-
ми на взаимодействие: Не се препоръчва употребата на Ал-
кохол. Да се вземе под внимание: ЦНС депресанти: бензодиазе-
пините, включително лоразепам, предизвикват адитивни под-
тискащи ЦНС ефекти, когато се приемат съвместно с други
лекарствени продукти, които подтискат ЦНС, например бар-
битурати, антипсихотици, седативи/ хипнотици, анксиолити-
ци, антидепресанти, силни аналгетици, седативни антихиста-
мини, антиконвулсанти и анестетици. Мускулни релаксанти:
Пациентът трябва да е подготвен за повишен ефект на от-
пускане на мускулите (риск от падане), когато лоразепам се
прилага по време на лечение с мускулни релаксанти, особено в
началото на лечението с лоразепам. Силни аналгетици: при
употреба на бензодиазепини може да се засили чувството на
еуфория, предизвикано от силните аналгетици, което да дове-
де до повишаване на психичната зависимост. Инхибитори на
чернодробните ензими: съединения, които инхибират някои
чернодробни ензими, особено Цитохром P450, могат да заси-
лят действието на
бензодиазепините. В по-малка степен това се отнася и за бен-
зодиазепините, които се метаболизират само чрез конюга-
ция. Клозапин: докладвано е, че съвместното приложение води
до явно седиране, повишено слюноотделяне, атаксия и пови-
шен риск от респираторен и/ или сърдечен арест. Локсапин:
докладвани са случаи, в които съвместното приложение е до-
вело до прекомерен ступор, значително понижение на дихател-
ната честота и при един пациент до хипотония. Натриев вал-
проат: съвместното приложение с лоразепам може да доведе
до повишаване на плазмените концентрации и понижаване на
клирънса на лоразепам. Поради тази причина дозата лоразепам
трябва да бъде редуцирана до приблизително 50%, когато се
приема съвместно с натриев валпроат. Пробенецид: съвмест-
ната употреба с лоразепам може да доведе до по-бързо отк-
лючване или продължителни ефекти от лоразепам поради по-
вишения полуживот и понижения общ клирънс. Дозата лоразе-
пам трябва да бъде редуцирана до приблизително 50%, когато
се приема съвместно с Пробенецид. Теофилин/Аминофилин:
употребата може да понижи седативния ефект на бензодиазе-
пините, включително и на лоразепам.

Фертилитет, бременност и кърмене: Жените с детероден
потенциал трябва да използват подходящи методи за контра-
цепция по време на лечението с лоразепам. Ако по наложител-
ни медицински причини, лоразепам се приема в късните стадии
на бременността или по време на раждането във високи дози,
могат да се очакват реакции на новороденото като хипотер-
мия, хипотония и умерен респираторен дистрес, поради фар-
макологичното действие на съединението. Освен това, ново-
родените, чиито майки хронично са приемали бензодиазепини в
късните стадии на бременността, могат да развият физи-
ческа зависимост и са изложени на риск от развиването на
симптоми на отнемане в постнаталния период. Лоразепам не
трябва да се приема от жени, които кърмят, освен ако очак-
ваните ползи за майката не надвишават потенциалния риск за
детето.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с маши-
ни: Лоразепам оказва сериозно въздействие върху способ-
ността за шофиране и работа с машини. Симптоми като се-
диране, амнезия, влошена концентрация и влошена мускулна
функция могат сериозно да повлияят способността за шофи-
ране и работа с машини. Ако пациентът страда от недоспи-
ване, може да се повиши рискът от намалена бдителност. Па-
циентите трябва да бъдат предупредени да не работят с ма-
шини, да не шофират и да не извършват никакви други дейнос-
ти, които изискват повишено внимание.

Опаковка: Блистери от непрозрачно PVC / РЕ / PVDC - алумини-
ево фолио. Опаковки: 10, 14,15,20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 и 500
таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пусна-
ти в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Medochemie Ltd.,
Кипър

ОМЕГА-3 + ВИТ. Д3
Хранителна добавка

Състав: Една мека желатинова капсула съдържа: рибено масло
- 600 mg (от което ЕПК - 135 mg и ДХК - 87 mg), Витамин D3 -
2,5 mcg. Помощни в-ва: рибено масло (40 %); подсладител: кси-
литол; вода; посладител: сорбитол; желатин; регулатор на ки-
селинността: тринатриев цитрат; естествен аромат; ан-
тиоксидант: ябълчена киселина; оцветител: бета каротин; хо-
лекалциферол

Описание: Важни представители на омега-3 мастни киселини
са Докозахексаеновата киселина (ДХК) и Ейкозапентаеновата
киселина (ЕПК).Те присъстват в тялото в ограничено количес-
тво и затова трябва редовно да се набавят чрез храната.
Значителни количества омега-3 мастни киселини се срещат
само в някои видове риба като скумрия, херинга и сьомга, но
тези риби рядко присъстват в менюто на повечето хора. Ви-
тамин D3 е мастноразтворим витамин, който допринася за
поддържането на нормалното състояние на костите. Омега-3
меки желатинови капсули спомагат за доставянето на ценни-
те омега-3 мастни киселинии са подходящи за употреба от
деца и възрастни. Меката форма на дозиране е особено подхо-
дяща за всички, които се въздържат от употребата на други
капсули или таблетки.

Препоръчвана дневна доза: деца 4-10 г.: 1 капсула един път на
ден; деца 11-17 г.: 1 капсула два пъти на ден; възрастни: по 1
капсула три пъти на ден. Не е подходящо за употреба от деца
под 4 години!

Специални указания: Да не се превишава препоръчваната
дневна доза. Да не се използва като заместител на разнооб-
разното хранене. Да се съхранява на място, недостъпно за
малки деца. При прекомерна употреба може да има слабителен
ефект.

Опаковка: съдържа 60 броя меки желатинови капсули

Производител: Ascopharm Gmbh., Германия

Дистрибутор: Смарт Био ООД, тел. 02/865 04 26,
www.smartbio.bg
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